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De voorzitter schrijft…. 

Beste Mensen, 

Als ik dit schrijf zijn we alweer een eind op weg in 

februari. Als ik terug kijk sta ik toch wel weer ver-

steld van de activiteiten die er binnen de afdeling 

Waddinxveen van KBO hebben plaatsgevonden, 

zowel op het gebied van belangenbehartiging als 

ontspanning en contacten. Niet voor niets heb ik op 

de Nieuwjaar bijeenkomst geroepen de KBO in 

Waddinxveen leeft, en voorziet duidelijk in een 

behoefte. Naast de genoemde Nieuwjaarbijeen-

komst  was er de eerste bingo en zijn er weer de 

nodige voorbereidingen gestart voor het eerstko-

mende uitstapje, en zijn we bezig met de nodige 

stappen voor onze algemene ledenvergadering. 

Verder onze medewerking aan het programma 

WADoud op RTW, onze bijdrage en deelname aan 

de Seniorenraad. Ook onderzoeken we of we een 

rol kunnen spelen in de pas opgerichte gemeentelij-

ke Participatie Advies Raad. Ook doen we mee in 

het Platform eenzaamheid onder Ouderen welke net 

opgestart is, een probleem wat steeds nijpender lijkt 

te worden. Met KBO Zuid Holland is er een project 

gestart om te inventariseren wat de afdelingen in de 

gemeenten kunnen betekenen voor de ouderen en 

welke rol zij in de toekomst daarin blijven spelen of 

uitbreiden. Zoals u ziet zitten wij niet stil! Ik neem 

aan dat u het belang van onze organisatie ziet, en 

hoop dat u dit in uw omgeving wilt uitdragen. Ik 

houd u van de ontwikkelingen op de hoogte. 

Hans Kientz 

 

 

 

 

Paasbingo  

Op vrijdag 18 maart organiseert de 

KBO een Bingo met de sfeer van 

Pasen 

Aanvang 14.00 uur  Zaal open om 

13.30 uur 

 

 Programma van de middag: 

 13.30 uur zaal open en u kunt alvast lootjes ko-

pen voor een goed gevulde prijzentafel. 

 14.00 uur aanvang Paasbingo. 

 Koffie/Thee met kleine paaslekkernijen  

 Er zal een leuk spel worden gespeeld 

 trekking van de lootjes. 

 16.30 uur zullen wij de middag afsluiten. 

 

Voor deze middag vragen wij van u (voor de ge-

maakte kosten): 

Voor leden € 6,00 p.p. 

Voor niet leden € 7,50 p.p. 

Wij willen graag weten op hoeveel mensen wij 

kunnen rekenen, dus van te voren opgeven is ge-

wenst. 

Dit kunt u vanaf nu doen tot uiterlijk 17 maart bij: 

Elly Groenendijk 0182-618197 of per mail  

ep.groenendijk@hetnet.nl  met vermelding  of u wel 

of niet lid van de KBO bent en uw telefoonnummer. 

Opgeven is ook mogelijk op onze komende bingo- 

middag a.s. vrijdag 26 februari. 

 

Adres waar deze middag plaats zal vinden is: 

Zaal de Hoge Noot (het Concordia gebouw) 

Jan Willem Friso weg 1 

2741 BV Waddinxveen 

meer info www.kbowaddinxveen.nl  

 

 

Voorjaarstocht 

woensdag 20 april 

ORANJETOCHT EN DE WERELD VAN RIEN 

POORTVLIET ZANDSCULPTUREN. 
 

Het vertrek is om 09.00 uur vanaf het Anne Frank 

centrum, 08.45 uur aanwezig, zodat we op tijd kun-

nen vertrekken, thuiskomst is om 18.30 uur. 

In Scherpenzeel wordt u ontvangen met een heerlijk 

kopje koffie met oranjegebak. Vervolgens maken 

wij een rondrit langs o.a. Paleis Soestdijk, kasteel 

de Hooge Vuursche en langs Drakensteyn. 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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De warme maaltijd is in hotel Boszicht te Scher-

penzeel. Wij vervolgen onze tocht naar Garderen 

voor een bezoek aan ’t Veluws Zandsculpturenfes-

tijn, thema: ’De wereld van Rien Poortvliet’. 

Rien Poortvliet was een “tekende verteller” en kon 

als geen ander gewoon de natuur instappen. 

En dan waren er natuurlijk de kabouters, een on-

derwerp dat vele kanten kent. De kabouters hebben 

heel veel meegemaakt. U kunt dit allemaal zelf 

beleven. 

U kunt zich inschrijven, hiervoor kunt u Riet Plooy 

0182 – 617526 en Irene Benschop 0182 – 615174 

bellen. (tussen 17.00 – 18.00 uur). 

De kosten van de tocht zijn € 50,00 voor leden, 

niet-leden € 55,00. 

Bent u geen lid van de KBO en wilt u toch mee, dan 

kunnen wij u op een reservelijst plaatsen. 

Zijn er nog vragen, dan kunt u ons altijd bellen. 

Betaling uiterlijk 15 dagen van te voren op bankre-

kening NL91INGB0006217634 t.n.v. Katholiek 

Bond voor ouderen, afd. Waddinxveen te Waddinx-

veen. 

Zet 20 april vast in uw agenda. 

 

Irene Benschop en  Riet Plooy 

  

 

Weekreis 

Een aantal leden zou graag weer eens meegaan met 

een weekreis. 

Omdat onze afdeling deze niet organiseert zou u 

zich kunnen aansluiten bij de weekreis van de KBO 

uit Gouda. 
 

Elly Groenendijk 

 

KBO-Gouda Weekreis 2016  
In de week 11 t/m 18 juni 2016 gaan we naar Nun-

speet in hotel  Dennenhoeve en hebben we diverse 

1 en 2 persoons kamers vastgelegd.  

De kosten bedragen voor een éénpersoonskamer 

€ 630,00 en  voor een  tweepersoonskamer  

€ 565,00 p.p.  

Overige informatie kan bij Koos van Velzen, secre-

taris KBO Gouda worden ingewonnen via email: 

 inekekoos@online.nl  

of telefonisch 0182–525778  

of mobiel 06–40714205. 

U moet wel snel reageren als u dit graag zou willen! 

 

Namens KBO-reizen Gouda een vriendelijke groet 

van, 

Koos van Velzen 

 

 

Overweging 

tijd van inkeer 

ontroering 

tijd om te werken in de tuin 

en na te denken 

over mijn leven 

wat kan ik ijken aan Jezus 

leef ik in Zijn nabijheid 

zoeken spitten 

en snoeien 

om  bloemen van genegenheid 

en liefde op het spoor te komen 

aukje wijma 

 

 

Bingonieuws 

Op  vrijdag 26 februari van 14.00 t/m 

16.30 uur spelen wij weer onze KBO 

bingo in de Hoge Noot aan de Jan 

Willem Friso weg 1. 

Wij organiseren dan weer een gezellige bingo-

middag, waarbij iedereen van harte welkom is! 

Voor € 1,00 kunt u mee raden naar het aantal voor-

werpen dat er in de pot zit met als prijs twee ca-

deaubonnen à € 10,00 hangend aan een fles wijn 

met een doos kaaskoekjes met een waarde van 

€ 25,00. 

De kosten voor deze bingomiddag zijn € 4,00 en u 

krijgt hiervoor 2 bingoplankjes en een kopje koffie 

of thee. 

En zoals u van ons gewend  bent: er gaat niemand 

deze middag met lege handen naar huis. 

 

Het adres : 

De Hoge Noot 

Jan Willem Friso weg 1 

2741 BV Waddinxveen  

Iedereen is van harte welkom! 

Kijk voor meer informatie op: 

www.kbowaddinxveen.nl  

 

De volgende Bingo-middagen worden gehouden 

op: 18 maart (= Paas-bingo); 29 april en 27 mei. 

 

 
De Belastingaangifte 2015 hoeft voor u 
geen probleem te zijn. 

De Belastingdienst heeft voor onrust gezorgd door 

mee te delen dat in het vervolg alleen digitaal wordt 

gecommuniceerd en dat er dus geen brieven meer 

worden gestuurd over de belastingaangiften en de 

toekenning van Zorg- en Huurtoeslagen. Mede dank 

zij de inspanning van de ouderenbonden wordt dit 

voornemen op punten vertraagd ingevoerd. Maar 

mailto:inekekoos@online.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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het uiteindelijk doel blijft onveranderd. Het is dus 

belangrijk zich voor te bereiden op deze situatie, 

hetzij door zelf een computer te gebruiken dan wel 

anderen om hulp te vragen 

De Belastingaangifte kan in ieder geval vanaf heden 

alleen nog digitaal en online worden ingevuld en 

verzonden. Indien u zelf de aangifte doet, dan moet 

u beschikken over een Digid. Indien u door anderen 

uw aangifte laat verzorgen dan moet u beschikken 

over een machtigingscode. 

Bij het doen van de aangifte moet gebruik worden 

gemaakt van bij de belastingdienst bekende gege-

vens m.b.t. inkomen, eigen woning, hypotheek en 

banksaldi. Om deze reden kan pas vanaf 1 maart 

2016 de aangifte worden gedaan. 

In samenwerking met de Belastingdienst hebben de 

ouderenbonden (KBO, ANBO en PCOB) een  

Belastingservice. Vrijwilligers van deze bonden 

verlenen hulp bij het doen van uw belastingaangifte 

2015. Ook het aanvragen of wijzigen van de aan-

vraag voor Huur- en Zorgtoeslag valt hieronder. 

Als lid van een van deze  ouderenbonden kunt u 

gebruik maken van deze service. 

Voor de ouderenbonden in  Waddinxveen zijn de 

volgende vrijwilligers beschikbaar:  

KBO: 

 Dhr. Ad Meskers, telefoon 0182-613094 of 06-

49908800, coördinator namens de gezamenlijke 

ouderenbonden in Waddinxveen. 

 Dhr.  Harry Westerik, telefoon 0182-613989  

 Dhr. Nico Maas, telefoon 0182-615215 
 

PCOB: 

 Dhr. Aat Hilgers, telefoon 0182-615976 
 

ANBO: 

 Dhr. Jan van der Loo, telefoon 0182-615795 

 

Een dezer dagen ontvangt u van de Belastingdienst 

het verzoek om vóór 1 mei 2016 uw belastingaan-

gifte voor het Jaar 2015 in te dienen bij de Belas-

tingdienst. Ook als u géén verzoek hebt ontvangen 

maar wel verwacht dat u nog belasting moet betalen 

of verwacht belasting terug te krijgen, moet u aan-

gifte doen. 

Indien u in voorgaande jaren gebruik hebt gemaakt 

van deze Belastingservice, dan kunt u contact op-

nemen met degene die u in voorgaande jaren al eens 

geholpen heeft. U moet dan wel over de machti-

gingscode beschikken die u ontvangen heeft van de 

Belastingdienst. 

Indien u nog geen gebruik hebt gemaakt van deze 

service, kunt u contact opnemen met de coördina-

tor. 

Als u nog geen machtigingscode hebt, dan moet 

deze worden aangevraagd. 

Op het tijdstip van het invullen van uw aangifte 

moet u beschikken over de volgende documenten: 

a. De  brief van de Belastingdienst met daarin de 

bovengenoemde machtigingscode 

b. Het jaarinkomen over 2015: de jaaropgaven van 

de Sociale Verzekeringsbank (AOW), pensioen-

fondsen en lijfrenteverzekeraars  

c. De WOZ-beschikking van de gemeente met 

peildatum 01-01-2014 en de jaaropgave van de 

hypotheekverstrekker over 2015 zoals betaalde 

hypotheekrente over 2015 en hypotheekschuld 

per 31-12-2015 

d. De jaaropgaven van de bank; de saldi per 01-01-

2015 

e. Bewijsstukken van beleggingen met de waarde 

per 01-01-2015 

f. Bewijsstukken van eventuele schulden met de 

waarde per 01-01-2015 

g. Rekeningen van specifieke zorgkosten  

h. De verplichte dieet verklaring, indien van toe-

passing 

i. Bewijsstukken van gedane giften; 

j. Betaalde voorlopige aanslagen over 2015 

k. Beschikkingen van zorg- en huurtoeslag 2015 en 

2016 

l. Overige documenten die u van belang acht bij 

het doen van uw aangifte 

 

De door u gevraagde hulp bij het invullen van de 

aangifte zal zorgdragen voor de verzending van de 

aangifte naar de Belastingdienst; u krijgt een kopie 

van de aangifte. 

Indien u in 2015 Zorgtoeslag en/of Huurtoeslag 

heeft ontvangen, kan worden gekeken worden naar 

de afwikkeling van deze toeslagen in 2015 door 

vergelijking van het aangenomen inkomen in de 

beschikking voor 2015 en het werkelijk inkomen 

volgens de belastingaangifte 2015. 

Als het in de beschikking voor 2016 het aangeno-

men inkomen afwijkt van het te verwachten inko-

men over 2016 kan in overleg met u een wijzi-

gingsaanvraag worden opgesteld en verzonden.  

U moet dan wel beschikken over de beschikking 

voor het jaar 2014 en 2015 welke u hebt ontvangen 

van de Dienst Toeslagen. 

Indien u in 2015 geen Zorgtoeslag en/of Huurtoe-

slag heeft ontvangen en het inkomen volgens de 

aangifte 2015 is zodanig dat u wel recht heeft op 

een toeslag, dan kan in overleg met u alsnog een 

aanvraag voor deze Toeslagen over het jaar 2015 

worden aangevraagd.  

Indien u gebruik wilt maken van deze  belastingser-

vice, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met 

een van de bovengenoemde personen. Zij kunnen 

deze hulp dan inplannen, zodat alle aanvragen op 
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tijd behandeld kunnen worden. Als u geld terug 

verwacht en u wilt dit voor 1 juli ontvangen, dan 

moet uw aangifte vóór 1 april verzonden zijn 

Tevens kunnen de vrijwilligers u adviseren voor de 

toekomstige situatie waarin alleen nog via de com-

puter gecommuniceerd kan worden met de Belas-

tingdienst.  

Voor de hulp bij het invullen van uw aangifte wordt 

voor de gemaakte onkosten een kleine vergoeding 

gevraagd van € 10, - per aangifte. 

 

 

Sparen, Vergaren en Bewaren 

Wij zouden het fijn vinden als u ons 

mee helpt sparen met:  

A-H koffiepunten, D-E zegeltjes en 

Bakkerij ‘t Stoepje zegels. 

Wij als werkgroep Culturele-Activiteiten kunnen 

hiermee leuke dingen doen op onze activiteiten. 

Met uw zegeltjes, punten en boekjes kunt u terecht 

bij de volgende inleveradressen: 

 

Lies Steenland Lijsterbesstraat 6 

Piet Rippe Zuidkade 140 

Joop Brosens Kaartavond Pastorie 

Cees en Ciska  

Niemans 

Bij de ouderenviering in de 

Ontmoetingskerk 

Han Zoet Jan van Bijnenpad 349 

Elly Groenendijk  Op de KBO bingomiddagen 

en andere activiteiten. 

 

Beste leden, 

Graag willen wij iedereen bedanken die afgelopen 

jaar hebben gesteund met het sparen van weer vele 

A-H koffiepunten, D-E zegeltjes en Bakkerij 

‘t Stoepje zegels en aan ons hebben gegeven. Als 

werkgroep Culturele-Activiteiten zijn we daar nog 

steeds ontzettend blij mee. En  we hebben hier het 

afgelopen jaar weer vele leuken prijzen voor onze 

cadeautafel voor kunnen kopen. En willen u vragen 

daar a.u.b. nog mee door te gaan want wij stellen dit 

zeer op prijs!  

 

Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor! 

Elly Groenendijk en Cees en Ciska Niemans 

 

 

Unie KBO nieuws  

Ouderen in en uit het ziekenhuis. 

Opnames in een ziekenhuis hebben grote invloed op 

ouderen want ze duren steeds korter en dus wordt 

de nazorg steeds belangrijker.  

Drie maanden na een acute opname is 20% van de 

ouderen opnieuw opgenomen, 20% is overleden en 

30% leidt aan functieverlies. De Unie KBO vond 

het tijd voor verbetering.  

Daarom namen wij het initiatief tot een Senior- 

Vriendelijk Ziekenhuis. De ziekenhuizen moeten op 

15 kwaliteitspunten positief beoordeeld zijn.  

Het voortgaan van de zorg na ontslag uit het zie-

kenhuis en de centrale zorgcoördinatie zijn daarbij 

belangrijk. Op 27 januari debatteerde de Tweede 

Kamer over ziekenhuiszorg.  

De KBO en andere bonden vroegen aandacht voor 

veiligheid van oudere patiënten zowel in het zie-

kenhuis als in verpleeghuizen, revalidatiecentra en 

thuis. 

In 2015 kregen 15 ziekenhuizen in de buurt he 

Keurmerk zoals bijv. het Groene Hart in Gouda, 

Zuwe Hofpoort in Woerden, IJsselland in Capelle 

a/d IJssel en Alrijne in Leiderdorp. 

De vastentijd is terug. 

Na Aswoensdag (10 febr.) 40 dagen geen druppel 

alcohol tot Pasen (27 mrt). De Unie KBO daagt 

senioren uit tijdens de vastentijd (46 dgn) geen 

alcohol te drinken, op de 6 zondagen mag je wel  

wat. DOE MEE op www.40dagengeendruppel.nlb 

want zonder alcohol kan het ook gezellig zijn. 

Afkoop klein pensioen. 

De Unie KBO boekte succes. 

Door verhogingen van de AOW=leeftijd wordt de 

afkoop van een klein pensioen in mindering ge-

bracht op de AOW-partnertoeslag en andere rege-

lingen. Samen met Pieter Omtzigt (CDA) hebben 

we bereikt dat alle gedupeerden compensatie krij-

gen.  

KBO Waddinxveen, afd. publicaties, feb. 2016 

 

Kijk op www.uniekbo.nl/nieuws voor alle  

informatie van de Unie KBO. 

Kijk op www.kbowaddinxveen.nl voor het 

plaatselijke nieuws. 

 
 

Zorgbelang Zuid-Holland 

Waarover belde u? 

Met vragen over de zorg kunt u terecht bij het Ad-

viespunt van Zorgbelang Zuid-Holland. Onze cli-

entondersteuners geven u informatie en advies over 

cliëntenrechten en klachtenprocedures. Iedere 

maand staat hier een geanonimiseerd voorbeeld 

van een vraag of klacht.  

 

Betalen voor de was? 

De moeder van Marya is opgenomen in een ver-

pleeghuis. Nu heeft ze een brief ontvangen van de 

instelling waarin staat dat ze een vergoeding moet 

gaan betalen voor het wassen van lakens en hand-

doeken. Ze wil weten of dit terecht is. 

http://www.40dagengeendruppel.nlb/
http://www.uniekbo.nl/nieuws
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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Zorgbelang antwoordt 

Verblijft u in een Wlz-instelling (bijvoorbeeld een 

verpleeghuis), dan is het verstrekken van bedlinnen, 

handdoeken en dergelijke onderdeel van het ver-

blijf. 

Bij sommige instellingen mag u kiezen tussen het 

gebruik van het gratis linnenpakket van de instel-

ling of het gebruik van eigen linnengoed. De instel-

ling kan aan het gebruik van eigen linnengoed 

voorwaarden verbinden, zoals het zelf moeten zor-

gen voor voldoende schoon linnengoed, of het eigen 

linnengoed (tegen betaling) laten wassen door de 

instelling. 

Het wassen en stomen van de eigen kleding betaalt 

u zelf. Alleen als de kleding vanwege een aandoe-

ning vaker verschoond moet worden dan gebruike-

lijk, of als de kleding door de instelling is verstrekt, 

zijn de extra waskosten voor de instelling. 

De instelling moet er voor zorgen dat u de moge-

lijkheid heeft uw kleding te wassen of te laten was-

sen. Hierbij hoort ook het strijken en vouwen. Het 

opruimen en verzamelen van de was doet de instel-

ling als u dat zelf niet kan. 

Er is een uitzondering: woonde u al vóór 1 januari 

2009 in een ‘verzorgingshuis’, dan heeft u recht op 

het wassen van het ondergoed en de bovenkleding, 

zoals vóór 1 januari 2009 het geval was. Mocht uw 

situatie veranderen (u heeft bijvoorbeeld meer zorg 

nodig), dan wordt uw situatie opnieuw beoordeeld 

en kan het gebeuren dat u net als de verpleeghuis-

bewoners zelf waskosten moet betalen. 

Heeft u een vraag voor onze cliëntondersteuners, 

dan kunt u op werkdagen bellen naar  

(088) 929 40 40.  

E-mail: clientondersteuning@zorgbelang-

zuidholland.nl.   

Website: www.zorgbelang-zuidholland.nl. 

 

 

Voorgetrokken Tulpen 
Ik zie voorgetrokken Tulpen staan. 

Ze kópen trekt me danig aan. 

Hm, wel nog aan de prijs... 

Even wachten nog, lijkt me wijs. 

Wat speelt de handel slim in op 

wat wíj verwachten; de lente reeds, 

winterleed doet verzachten. 

Maar het moet gezegd:  

voorjaarsbloemen zo aangelegd,  

dóen het in een kamer goed. 

Prima óók voor je gemoed! 

Vandaag zie ik dan véél zon.  

Je vergeet dat de winter nog maar pás begon...  

Echter, buiten dan zo zacht.  

Wie is er nog die sneeuw en ijs verwacht? 

Voor het moment,  

mezelf dan tóch maar verwend?  

 
Schrijver onbekend 
 

 

 

 

Kunst- en Cultuuragenda  

 Expositie Welkom in de Gouden Eeuw in de Hermitage Amsterdam  

Spaanse Meesters en Hollanders van de Gouden Eeuw 
De tentoonstelling Spaanse Meesters is nu te zien in de Hermitage Amsterdam. Bovendien kunt u ook de 

tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw bezoeken. 

Dat zijn dus twee tentoonstellingen onder één dak! Een unieke gelegenheid! 

Klik hier voor meer informatie over openingstijden en prijzen. Ook van combitickets. 

Klik hier om naar de website te gaan van de Hollanders van de Gouden Eeuw. Hollanders van de Gouden 

Eeuw is samengesteld door het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum, in nauwe samenwerking met de 

Hermitage Amsterdam. 

Spaanse Meesters uit de Hermitage. 

De wereld van El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez, Murillo & Goya: 

Spaanse meesters die nauwelijks in Nederlandse museumcollecties vertegenwoordigd zijn. Het 

gaat om meer dan zestig meesterwerken, o.a. De apostelen Petrus en Paulus, Portret van graaf-hertog 

Olivares en anderen. 
 

Hollanders in de Gouden Eeuw: Welkom! 

Frans Banninck Cocq, Pieter Hasselaer, Isaac Commelin, Elisabeth Real. 
Wij zijn de elite van de Gouden (zeventiende) Eeuw. De handel bloeit, het geld stroomt binnen en zo willen 

we het houden. Thuis, in onze steden, laten we niets de bedrijvigheid verstoren en bewaren we de rust met 

een sociaal vangnet. Maar op zee en in onze koloniën deinzen we niet terug voor geweld. 

T/m 29 mei, De Hermitage, Amstel 51, Amsterdam. www.hermitage.nl 

mailto:clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl
mailto:clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl
http://www.zorgbelang-zuidholland.nl./
http://www.hermitage.nl/nl/bezoek/
http://www.hollandersvandegoudeneeuw.nl/
http://www.hermitage.nl/
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 Lelystad. De Bataviawerf  Permanent geopend 

De Gouden Eeuw herleeft 

Beleef de zeventiende eeuw op de Bataviawerf in Lelystad! 

Hier ligt de authentieke reconstructie van het V.O.C.-schip Batavia uit 1628. Enthousiaste vrijwilligers 

gidsen u door de Gouden Eeuw en vertellen u alles over het leven aan boord. 

Daarnaast kunt u oude ambachten tot leven zien komen: spijkers slaan boven een smeedkolenvuur, een 

beeldsnijder aan het werk zien, touw slaan in de tuigerij. En mocht er tijd over zijn: de Bataviawerf, aan de 

Lelystadse kust, ligt naast de Batavia Stad Fashion Outlet en museum Nieuw Land.  

Locatie: Bataviawerf, Oostvaardersdijk 01 – 09, Lelystad. www.bataviawerf.nl  

Kijkt u eerst op de website voor de verschillende (combi)tickets! 

 
 Biesbosch Museum Permanent geopend  

Het ingrijpend verbouwde Biesbosch Museum in Werkendam is weer open voor publiek. Het pand is ver-

dubbeld in oppervlakte en uitgebreid met een wisseltentoonstelling voor hedendaagse kunst en een gratis 

toegankelijk bezoekerscentrum. De vaste presentatie is volledig vernieuwd en vertelt het verhaal van de 

geschiedenis en bewoners van De Biesbosch, het ondergelopen gebied in Brabant dat ontstond na de St. 

Elisabethsvloed van 1421. Het museum laat vooral zien op welke wijze de mens vanaf die periode tot heden 

zijn brood in het gebied verdiende en door zijn handelen het uiterlijk van de Biesbosch heeft bepaald.  

Het Biesbosch MuseumEiland is een prima uitvalsbasis voor wandel- en fietsroutes door de Noordwaad. 

Het is ook het vertrekpunt voor vaartochten door Nationaal Park de Biesbosch. 

Adres: Biesbosch Museum, De Hilweg 2, Werkendam,  

info: 0183 504009 en www.biesboschmuseumeiland.nl  

 

 

 

Wij feliciteren in de maand maart 

 1 mevr. H. Skowronski - Corten 
 2 mevr. A.C.M. Heemskerk - Steenland 
 3 mevr. M. Verhoeven - Moons 
 4 dhr. J.M. van Leeuwen 
 4 dhr. N. Kaaijk 
 4 mevr. C.C. Rodenburg 
 5 dhr. W.J. Oorschot 
 5 dhr. J.C.L. van der Klauw 
 5 mevr. C.M. van Berkesteijn - Heemskerk 
 6 dhr. C.J. Huisman 
 6 dhr. H.A. Moerings 
 7 mevr. G.C.A Ebskamp 
 9 mevr. J. van der Stelt-Koenen 
 9 mevr. M.A. Langelaan - van Dijk 
 9 dhr. J.P. Slaman 
 9 dhr. F. Leenen 
 9 mevr. H. Boskma 
 10 mevr. G.C.M. Slaman - v. Zoest 
 10 mevr. E. Kientz - Pols 
 11 dhr. J.F.A. van der Leun 
 11 mevr. G. Wempe - v.d. Luer 
 11 mevr. C.M.A. Schakel - Verkaaik 
 12 mevr. H.C.M. Koemans -Stroop 
 13 mevr. G. van Peperstraate - Bron 
 14 mevr. L. Overes - Agterberg 
 14 mevr. C.M. Verbeij-Koot 
 14 dhr. M.J.M. Mimpen 
 15 dhr. F.H.T. Lim 
 15 mevr. W.M.M van Nieuwenhuyzen 

 15 mevr. M.J. Schaap 
 16 mevr. G. Rupke - van Veen 
 16 dhr. H.G.A. Zaat 
 17 mevr. F.E.M. Verkleij - Lichtenberg 
 17 mevr. W. van der Ark-Horsselenberg 
 18 mevr. R. Groenendijk 
 20 mevr. M.J. van  ' t Slot - Bruijstens 
 21 dhr. W.T. van Leeuwen 
 21 mevr. H.L.M.J. Eerden - Verhoef 
 21 dhr. A.J.M. van Dijk 
 23 dhr. A.A.M. Kuster 
 23 dhr. C.J. Helmond 
 24 mevr. P.J. Koele-Loef 
 24 mevr. C. Grootendorst -Heeneman 
 24 mevr. C.A.M. Looijestein-Louwers 
 25 mevr. K. Boer - Rijpstra 
 25 mevr. G.B.M. van der Klauw - Pijnacker 
 25 dhr. J. Lam 
 25 mevr. K. Schrever - Hoogendoorn 
 26 mevr. H. Okkerse - Oosterling 
 28 mevr. C.F. van Winkelhof 
 29 dhr. A.T van Helden 
 29 mevr. N.F. Peters-de Kleijn 
 29 mevr. M.C.J. Verkleij - van Elk 
 30 mevr. C.H.M. de Jong - van Teijlingen 
 31 mevr. M.J. Siersema 
 
 

 
 
 
  

http://www.bataviawerf.nl/
http://www.biesboschmuseumeiland.nl/
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“Ontmoeting aan de zijlijn” 

Kom ook op: 10 maart!  

 

 
                

De Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Waddinxveen organiseert in samenwerking met het bestuur 

van ASW (voetbal vereniging ) en Rabobank Gouwestreek een stamppottenbuffet op  donderdag 10 maart. 

Dit zal plaatsvinden in de kantine van de voetbalvereniging ASW in voetbalpark “De Sniep”. 

 

Wij vinden het fijn om dit te gaan organiseren voor: 

 
Alleenstaanden en mensen die zich, om allerlei redenen, eenzaam voelen en in Waddinxveen wonen.  

Deze mensen willen wij graag uitnodigen om aan dit stamppottenbuffet deel te nemen. 

U dient zich wel van tevoren op te geven, maar hoeft geen lid te zijn van een ouderenbond. 

 

Het stamppottenbuffet zal plaatsvinden in: 

De ASW kantine Sniepweg 13 E, 2742 AR in Waddinxveen. 

Om 11.30 uur gaat de zaal open. 

Om 12.00 uur beginnen we aan het stamppottenbuffet waarbij u twee drankjes krijgt geserveerd. 

Het buffet wordt afgesloten met een dessert en koffie/thee. 

Het evenement is ca. 14.00 uur afgelopen. 

 
De kosten voor dit stamppottenbuffet met dessert zijn € 3,00 

( dit bedrag kunt u aan de zaal betalen ) 

 
De ASW kantine is rolstoel toegankelijk, heeft een lift en een invalidetoilet en er is voldoende parkeer- 

gelegenheid aanwezig. 

Bent u slecht ter been dan kunt u zich voor de deur af laten zetten. 

 

Als u wilt deelnemen aan dit buffet, dan dient u zich wel van tevoren telefonisch op te geven. 

Dit kan alleen onder nummer 0182-618197 of e-mail ep.groenendijk@hetnet.nl met vermelding van uw 

telefoonnummer. 

 

Heeft u geen eigen vervoer en kunt u ook niet met iemand meerijden, 

dan kunt u dat bij uw aanmelding ook opgeven en wordt u vanaf  11.15 uur bij het 

Anne Frank Centrum opgehaald en daar ook weer terug gebracht. 

 

Voor deze ‘ Ontmoeting aan de Zijlijn ‘ heeft het ASW bestuur 100 plaatsen ter beschikking gesteld. 

 

DUS WEES ER SNEL BIJ!!! 
 

  

 

 

Katholieke Bond van Ouderen 

Afd.Waddinxveen. 
Belangenorganisatie voor 50-plussers 

www.kbowaddinxveen.nl 
 

 
 
 

mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
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Agenda  24 februari  – 23 maart 2016 

Vrijdag 26 feb.:  Bingomiddag ..............................................................  14.00 – 16.30 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Dinsdag 1 mrt.: Ouderenviering  ......................................................... 10.00 uur  

Zorgcentrum Souburgh 

Donderdag 10 mrt.: Ontmoeting aan de zijlijn. Stamppottenbuffet ....... 12.00 – 14.00 uur 

Zaal open vanaf 11.30 uur; Kosten € 3,00 

Locatie: ASW Voetbalkantine, Sniepweg 13E 

Voor alle alleenstaande en alleen voelende ouderen van Waddinxveen 

Dinsdag 15 mrt.: Ouderenviering  ......................................................... 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Vrijdag 18 mrt.: Paas-Bingomiddag ..................................................... 14.00 – 16.30 uur 

Zaal open vanaf 13.30 uur. 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Kosten: € 6,00 voor leden; € 7,50 voor niet-leden 

 

Zet alvast in uw agenda: vrijdag 8 april Algemene Ledenvergadering. 

 

Contactadressen:  Ziekenbezoek: Mevr. Tonny Koetsier ......................... telefoon 0182-61 72 28  

Klusjesman: Martijn Hunsche ..................................... telefoon 06-48 70 09 30 

Secretariaat: Hans Nijenhuis ....................................... telefoon 06-28 89 82 85 

GroeneHartHopper:  .................................................... telefoon 0800-022 09 00 

Huisartsenpost Midden Holland (H.A.P.):  ................. telefoon 0182-32 24 88 

Seniorenvervoer:  ........................................................ telefoon 088-02 34 255 

 

 

Kopij voor de volgende KBO-Aktueel dient uiterlijk binnen te zijn op 9 maart 2016 op het redactieadres.  

Bij voorkeur per e-mail: aktueel@kbowaddinxveen.nl   

Of bij Jeannette van Egmond, van Waldeck Pyrmontstraat 6, 2741BN Waddinxveen 
 

De volgende NESTOR en KBO-AKTUEEL verschijnen op 23 maart 2016. 

 

 

Sneeuwklokjes 
 

Ze steken hun kopjes net boven het gras, 

voorzichtig komen ze kijken, 

witte klokjes, ja wit als sneeuw, 

die met hun schoonheid prijken! 
 

 

 

De eerste vroege lentebode, 

ontlokt aan mij een lach, 

hoe koud het ook mag wezen, 

't is een knipoog op mijn dag! 

 

Het lidmaatschap van de KBO bedraagt € 23,00 per persoon per jaar.  

Beëindiging hiervan dient u voor 1 december van het lopende jaar aan het secretariaat door te geven! 

Het bankrekeningnummer van de KBO is NL91 INGB 0006 2176 34. 

De tenaamstelling luidt (s.v.p. steeds voluit vermelden!!):  

Katholieke Bond van Ouderen, afd. Waddinxveen te Waddinxveen 

mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl

